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बुकेल्मा ऩशाडालय एक धनलान भाांजय देल 
याशत शोता. ज्माच्माजलऱ वगऱां काशी अवून 
वुद्धा त्मारा लाटे की तेलढां ऩुयेवां नाशी. आऩल्मा 
इच््ाांची ऩूती व्शाली म्शणून त्माने एका प्रसवद्ध   
आर्कि टेक्टकडून जगातीर वगळ्मात उांच ऩगोडा 
करून घेतरा. तो जगातल्मा वगळ्मात प्रसवद्ध 
अळा सळांप्माकडून स्लत्वाठी येळभ आणण 
वोन्माच्मा धाग्माऩावून आऩरे कऩड ेसळलून घेत 
अवे. तो वगळ्मात नालाजरेल्मा आचाऱ्माकडून 
स्लत्वाठी ऩक्लान्न करून घेत अवे. त्मावाठीचे 
ताांदऱू देलाच्मा स्लत्च्मा ळतेातून मेत अवत. 
माऩेषा अधधक काम शलां?को 

ऩण जेव्शा दषु्काऱ ऩडरा तेव्शा भाांजय-देलारा 
आमुष्मात प्रथभच तांगी जाणलरी. भग तो ऩशाडा 
लरून उतरून खारी आरा. त्माने ततथां जे ऩाहशरां 
त्माभुऱे त्माचां जीलन कामभस्लरूऩी फदरून गेरां.  



बुकेल्मा ऩशाडालय एक धनलान भाांजय-देल याशत 
शोत.े त्माच्माजलऱ वगऱां काशी शोते तयीऩण ते 
वभाधानी नव्शते. 





वलश्लातल्मा वगळ्मात कुळर अश्मा भजयुाांनी त्माच्मावाठी 
जगातीर वगळ्मात ऊां च ऩगोडा फाांधरा शोता. तो त्मातच याशत 

अवे.प्रत्मेक भनुष्माच्मा लय. 







त्माने जगातल्मा 
वगळ्मात प्रसवद्ध अळा 
सळांप्माकडून स्लत्वाठी 
येळभ आणण वोन्माच्मा 
धाग्माऩावून आऩरे कऩड े
सळलून घेतरे शोते.   





सळकायी त्मारा वलाित  स्लाहदष्ट भाांव 
बेट देत अवत. वगळ्मात नालाजरेरा आचायी 
त्माच्मावाठी उत्कृष्ट जेलण आणण ऩक्लान्न 
तमाय कयत. त्मावाठीचा ताांदऱू प्रत्मष देलाच्मा 
ळेतातून मेत अवे. 





भाांजय-देलाचे नोकय जेव्शा जेलण वांऩलण्मावलऴमी 
त्मारा वलचायत तवे्शा तो त्माांचालय ओयडत अवे, 
“तुम्शी आांधऱे आशात का? की तुम्शाांरा हदवत नाशी 
भाझे जेलणाचे ताट अधे रयकाभे आशे?त ेघेलून जा.” 



बुका ऩशाड त्माच्मा स्लाहदष्ट ताांदऱुावाठी प्रसवद्ध शोता.भजयू 
ताांदऱू खूऩ कष्टाने आणण पे्रभाने उगलत अवत. भग इतय भजयू ते 
ताांदऱू नदीच्मा लाशत्मा ऩाण्मात धूत अवत.  

भाांजय-देल आऩल्मा ऩगोडा भध्मे उबा याशून त्माांच्मालय ओयडत 
अवे. “रलकय आटऩा! अजनू ऩुष्कऱ बात काऩामचा आशे!” 

 

 

 

  
 





बुकेल्मा ऩशाडालय अळाच प्रकाये आमुष्म चारू याहशरे 
अवते.ऩण एकदा दषु्काऱ ऩडरा. आठलड-ेभहशने फदररे. भहशने 
लऴाित फदररे. ऩण एक थेंफशी ऩाऊव ऩडरा नाशी. ळतेकऱ्माांचे 
ऩीकच काम फी वुद्धा जऱून गेरे. भाांजय–देलाची ळतेी वुद्धा वुकून 
गेरी. गाललारे बुकेने व्माकूऱ झारे. ऩण बयऩूय श्रीभांती भुऱे 
भाांजय-देलाने आऩरी अय्माळी चारू ठेलरी. 

भग ऩुढच्मा लऴी वुद्धा दषु्काऱ ऩडरा. अन्नाच्मा अबालाने 
वगऱे गाललारे ऩशाड वोडून खारी ळशयात गेरे. ततथां योजी-योटी 
कभालणे वोप्ऩे शोते. 





भाांजय-देलाची धन-दौरत आता 
काशीच काभाची नव्शती. त्माने  
ततथां उांचालय ऩगोडा फाांधरा  शोता 
ऩण  वोन्माच्मा धाग्माने कऩड े
सळलणाया कोणी भाणूव आता ततथां 
याहशरा नव्शता. 

मासळलाम भाांजय–देल ऩशाडालय 
धचटकून याहशरा. धन-दौरत,  

ळान-ळौकत सळलाम आमषु्माची 
कल्ऩना कयणे त्मारा अलघड शोते. 





ळलेटी अन्नाच्मा अबालाभुऱे भाांजय-देलारा वुद्धा 
आऩरां घयद्लाय आणण ऩशाड वोडामरा रागरा 
त्मानांतय तो आऩल्मा याज्मात बीक भागामरा 
तनघारा. ऩण त्मारा भदत कयण्मावाठी कोणी याहशरे 
नव्शते.  

म्शणून तो भैरोगणणक एकटा बटकत याहशरा. 





ळलेटी त्मारा आऩल्मा 
वायखेच दोन सबकायी बेटरे. 
ते ळकेोटीजलऱ ळकेत फवरे 
शोते. 





त्माांनी भाांजय-देलारा त्मा सबषुच्मा फाफत 
वाांधगतरे शोते जो बुक्मा रोकाांना भोपत 
खाणां देत अवे. सबषु जलऱच एका ्ोट्मा 
भांहदयात याशत शोता. सबकायी, भाांजय-देलारा 
त्मा भांहदयाऩमतं घेलून जामरा तमाय शोते.  





दवुऱ्मा हदलळी वकाऱी ते 
भांहदयाकड ेगेरे. ततथां बुकेल्मा 
रोकाांची राांफ याांग रागरी शोती. 
वगऱे रोक अन्नाची लाट फघत 
शोत.े  

ळलेटी भाांजय-देलाचा नांफय 
आरा. सबषुने भाांजय-देलाच्मा 
बाांड्मात एक चभचा गयभ बात 
घातरा. त्माने बाांडां अधि बयरां.   



भाांजय-देलाने माआधी इतका  
भन रालून आणण वभाधानाने बात 
कधीच खाल्रा नव्शता. 



 

सबषुने एक दीघि श्लाव घेत म्शटरां,” “भी खूऩच 
बाग्मळारी आशे कायण भी बुकेल्मा – ऩशाडाच्मा खारी याशत 
शोतो.ऩशाडालय याशणायां धनलान भाांजय-देल आऩरा ताांदऱू 
तनष्काऱजीऩणे नदीत धूत अवे. त्माभुऱे खूऩ वाया ताांदऱू 
प्रलाशाांफयोफय लाशत भाझ्मा ळतेात मेत अवे. अनेक लऴांऩावून 
तो ताांदऱू भी जभा केरा आशे. आता भाझ्माजलऱ इतका 
ताांदऱू आशे की भी शजाय हदलवाांत वुद्धा वांऩलू ळकत नाशी. 
म्शणून बुकेल्मा भाणवाांना तो लाटण्मात भरा खूऩ आनांद 
सभऱतो आशे. 

“भी तुम्शाांरा वलचारू ळकतो 
का?” भाांजय-देलाने सबषूरा 
वलचायरां.“ आऩल्मारा मा 
वांकटाच्मा काऱात इतका ्ान, 
वुगांधी ताांदऱू कुठे सभऱारा?”  





भाांजय-देलाने आऩल्मा बाांड्मात 
फतघतरां, तेव्शा त्माच्मा रषात आरां की 
त्माने पेकरेराच ताांदऱू तो खात आशे. 

जीलनात प्रथभच त्मारा खऱ्मा 
ऩयोऩकायाचा अथि  वभजरा.  





 आज वदु्धा बकेुल्मा ऩशाडाच्मा खारी एक भांहदय हदवेर. ततथे तुम्शी भाांजयाच्मा 
आकाया इतके बाांडां फघार.आणण त्मा बाांड्मात एक धचठ्ठी अवेर, ती तुम्शी काढून लाच ू
ळकतात,त्मालय सरशरेरां अवेर, “ ऩयेुवे म्शणजे र्कती शे पक्त भराच भाशीत आशे.” 



कल्डीकाट भेडरने   
वम्भातनत एड मांग ने ८० ऩेषा  
अधधक फार-ऩुस्तकाांवाठी धचत्रां 
काढरी आशेत.त्मातीर १७ 
ऩुस्तके त्माने स्लत् सरशरी.  
एड मांगचा जन्भ, चीन भध्मे 
झारा शोता. त्माचे वांगोऩन 
ळाांघाम भध्मे झारां. भग ते  
शॉगकॉग भध्मे सळकरे. आऩल्मा 
तारुण्मात अभेरयकेत एड मांग  
आर्कि टेक्चय सळकण्मावाठी 
आरे,ऩण ततथां त्माांचां भन रागरां 
नाशी. १९९० भध्मे त्माांचे ऩुस्तक 
रोन-ऩो-ऩो रा  कल्डीकाट भेडर 
सभऱारे. त्माांच्मा दोन ऩुस्तकाांना  
– द एम्ऩयय एांड द काइट आणण 
वेलन ब्राइांड भाइवरा कल्डीकाट 
वन्भान सभऱारा. ते न्मू-मॉकि  
भध्मे याशत आशेत. 




